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Wstęp 

Katalog dobrych praktyk w edukacji był dotychczas miejscem prezentacji 
różnych działań, wydarzeń, które korzystnie wpływały na efektywność 
kształcenia, na realizację ważnych powinności szkół i przedszkoli wobec 
dzieci i młodzieży. 

Przedstawialiśmy w nim sylwetki proinnowacyjnych nauczycieli 
i dyrektorów, w tym tych którzy otrzymali tytuły i certyfikaty podczas 
corocznie organizowanej gali „Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 
w Edukacji”. 

Sporządzaliśmy wydania Katalogu służące upowszechnieniu ważnych 
koncepcji i przedsięwzięć, jak np. „Drama w Centrum - koalicja na rzecz 
edukacji kulturowej”. 

Przygotowywaliśmy wydania specjalne, jak to dotyczące działalności 
łódzkich przedszkoli. W tej publikacji chcieliśmy pokazać uczestnikom 
ważnej ogólnopolskiej konferencji osiągnięcia nauczycieli przedszkoli, 
a także efekty współpracy doradców metodycznych ds. wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielami. 

Niektóre z wydań Katalogu dotyczyły wybranych obszarów kształcenia. 
Tak powstał zeszyt obejmujący działania na rzecz edukacji zawodowej. 
Scharakteryzowano w nim pracę łódzkich szkół zawodowych (obecnie 
branżowych) na rzecz wspierania uczniów w uzyskiwaniu wysokich 
kompetencji zawodowych i społecznych. 

W tym zeszycie prezentujemy sylwetki Henryki Michalskiej - dyrektora 
Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi, Doroty Stefaniak - dyrektora 
Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi oraz Ewy Tomaszewskiej - 
nauczycielki pracującej w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi. 
W Katalogu nr 35 chcieliśmy pokazać to, co wyróżnia te osoby. Pasja 
w kreowaniu dobrych relacji z pracodawcami i uczniami. Wielkie 
zaangażowanie w pracę i współpracę, wysokie kompetencje zawodowe, 
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społeczne i radość ze zmian, które inicjują i wdrażają, które przekładają się 
na klimat szkoły, sukcesy uczniów, znajomość i zainteresowanie szkołą 
otoczenia zewnętrznego. 

Grażyna Adamiec, Janusz Moos 
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HENRYKA MICHALSKA – WSPÓŁPRACA 
Z PRACODAWCAMI ŹRÓDŁEM SUKCESU UCZNIÓW 

Henryka Michalska od 1 września 2002 roku jest dyrektorem Zespołu 
Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi 
(poprzednia nazwa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9). 

To absolwentka Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia magisterskie na 
Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na kierunku 
Matematyka Stosowana i studia podyplomowe na kierunku Informatyka. 
Nauczyciel dyplomowany z ponad 30-letnim stażem pracy. W ciągu ponad 
18 lat pracy na stanowisku kierowniczym zdobyła duże doświadczenie 
w zakresie zarządzania szkołą, organizacji procesu kształcenia, 
wychowania i opieki, współpracy ze środowiskiem lokalnym, 
a w szczególności z pracodawcami. Dużą wagę przywiązuje do wysokiej 
jakości kształcenia co, jej zdaniem, jest możliwe tylko w ścisłym 
współdziałaniu z firmami. Wszystkie zawody w szkole, którą kieruje objęte 
są patronatami łódzkich firm. 

Do historii szkoły przeszły Jej działania na terenie placówki, szczególnie 
w zakresie organizacji współpracy z pracodawcami i szeroko rozumianym 
otoczeniem szkoły. 

Henryka Michalska to dyrektor nieustannie poszukujący, otwarty na 
nowoczesność i nowe technologie w przemyśle i w edukacji. Od 2017 roku 
jest członkiem Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły. 

Nie wyobraża sobie w ogóle funkcjonowania bez wsparcia ze strony 
pracodawców. Za współpracą z pracodawcami kryją się przede wszystkim 
patronaty. Wszystkie zawody, w których odbywa się kształcenie są nimi 
objęte. 

Firmy patronackie to dodatkowo: Stypendia i nagrody dla najlepszych 
uczniów fundowane przez zakłady pracy; Dofinansowanie wycieczek 
krajoznawczo-zawodowych; Remonty pracowni i ich doposażenie; 
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Praktyki zawodowe na terenie firm patronackich; Możliwość odpłatnych 
praktyk wakacyjnych i zatrudnienia po ukończeniu. 

 
Zdjęcie 1.1 Podpisanie umowy patronackiej między firmą BSH a Zespołem Szkół 
Politechnicznych w Łodzi 

Ze szkołą ściśle i najdłużej współpracuje firma BSH. Warto podkreślić, że 
pierwsza umowa patronacka z BSH z 2008 roku obejmuje kształcenie 
techników mechatroników, a dotychczasowa współpraca układa się 
bardzo dobrze. Pracownicy firmy biorą aktywny udział w przygotowaniu 
uczniów do wykonywania zawodu mechatronika. Na terenie BSH powstał 
wyposażony na potrzeby szkoły warsztat, w którym uczniowie pod okiem 
nauczyciela i pracownika firmy mogą zdobywać umiejętności zawodowe 
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. Szkoła 
i uczniowie mogą liczyć również na wsparcie finansowe ze strony BSH 
(podręczniki, wycieczki, pomoce dydaktyczne). 2 

                                                        
1Źródło: https://zsp9.pl/umowa-patronacka-z-bsh-sprzet-gospodarstwa-domowego-sp-z-o-o/ (na dzień 
30.12.2020) 
2 Źródło: ze zbiorów własnych szkoły 
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Zdjęcie 2. Otwarcie nowocześnie wyposażonej pracowni  

Pracownicy firmy specjalnie dla szkoły, napisali projekt unijny, 
zainwestowali pieniądze jako wkład własny i przekazali wszystko to, co 
w ramach projektu zakupili. To jest projekt „Zmontuj z nami swoją 
karierę”, wystartował we wrześniu 2016 roku i trwał do końca sierpnia 
2018 roku. Dotyczył uczniów klas patronackich. 

Dzięki projektom unijnym zdobyto nowoczesny sprzęt. Każda pracownia 
ma rzutnik, komputer, wiele tablice multimedialne. To, co zakupiono 
w ramach projektów dla kształcenia zawodowego z powodzeniem jest 
wykorzystywane także w kształceniu ogólnym. 
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Zdjęcie 3. Dyrektor H. Michalska przystępuje do poczęstunku. Tort ufundowała firma BSH. 

W październiku 2017 roku, podpisano umowę patronacką dotyczącą obok 
technika mechatronika i mechatronika, kolejnego zawodu: technika 
automatyki. Celem współpracy jest kształtowanie umiejętności 
niezbędnych do wykonywania zawodu w warunkach rzeczywistych pracy 
oraz bardzo dobre przygotowanie absolwentów szkoły do podjęcia pracy 
w przedsiębiorstwach branży produkcyjnej. Oprócz współpracy firma BSH 
zobowiązała się do promowania kształcenia, w wyżej wymienionych 
zawodach, w lokalnym środowisku oraz do pomocy w prowadzeniu 
działalności dydaktyczno-wychowawczej przez szkołę w zakresie 
praktycznej nauki zawodu.3  

                                                        
3Źródło: https://zsp9.pl/umowa-patronacka-2/ Cytat z tekstu autorstwa Doroty Białkowskiej (na dzień 
30.12.2020) 
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Zdaniem Henryki Michalskiej, udział w projektach jest dla uczniów 
wyróżnieniem i ogromną szansą. 

 
Zdjęcie 4. Podpisanie porozumienia o współpracy między Zespołem Szkół Politechnicznych 
w Łodzi a firmą Fujitsu. 

2 września 2020 roku Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi dołączył do 
elitarnego grona 220 szkół z całego świata, biorących udział w globalnym 
projekcie edukacyjnym P-TECH. 4 Porozumienie o współpracy w ramach 
projektu podpisali przedstawiciele firmy Fujitsu, wiceprezydent Łodzi oraz 
Henryka Michalska, dyrektor szkoły. Dzięki tej współpracy uczniowie będą 
zdobywać praktyczne umiejętności w tak dynamicznie rozwijającej się 
dziedzinie jaką jest informatyka. Dzięki projektowi uczniowie zyskają 
kwalifikacje, które znacznie ułatwią im start w dorosłe, zawodowe życie. 
Zdaniem pani dyrektor Michalskiej, w ciągu pięciu lat edukacji uczniowie 
będą mieli bezpośredni kontakt z pracodawcą, z uznaną firmą z branży 
IT co powinno zaowocować dodatkowymi umiejętnościami.5 

Ważnymi partnerami szkoły są firmy: Veolia Energia Łódź S.A., P&G, MPK 
Łódź, Printor, ABB Sp. z o.o., Transition Technologies S.A.. 

                                                        
4 https://zsp9.pl/porozumienie-o-wspolpracy-z-firma-fujitsu/ (na dzień 4.01.2021) 
55Źródło: https://kolumna24.pl/blog/ampnews-lodz.fujitsu.wspiera.lodzkich.uczniow-29172.html (na dzień 
30.12.2020) 
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Zdjęcie 5. Podpisanie umowy między Zespołem Szkół Politechnicznych w Łodzi a Oddziałem 
Łódzkim Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

Pani Henryka Michalska entuzjastycznie podchodzi do nauczycielskich 
inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty programowej skierowanej 
do uczniów. 

To sprawiło, że w grudniu 2019 roku podpisana została umowa 
patronacka między Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Fizycznego 
a Zespołem Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Łodzi6. 

Dzięki temu patronatowi szkoła uzyskała zapewnienie wsparcia przy 
organizacji konkursów fizycznych dla uczniów, jak również zapewnienie 
pomocy przy organizacji wycieczek dla młodzieży na Wydział Fizyki 
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. 

Patronat naukowy nad szkołą sprawują ponadto: Wydział Elektrotechniki, 
Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej; Wydział Fizyki 
Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej; 
Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich; i wspomniany wcześniej 
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 

                                                        
6 https://zsp9.pl/umowa-patronacka-3/ 



KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

 

13 

Zdaniem pani Henryki Michalskiej sukces uczniów bierze się ze znajomości 
swoich praw, uczniowskich, konsumenckich czy pracowniczych. 

 
Zdjęcie 6. Wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i 
bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. 

Takie podejście sprawia, że współpracując z Okręgowym Inspektoratem 
Pracy w Łodzi zapewnia uczniom szkolenia z prawa pracy i wzięcie udziału 
w ogólnopolskim konkursie wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”7. 

Celem konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” jest popularyzowanie 
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów 
prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności 
zatrudnienia, promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów 
w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, upowszechnianie idei kultury 
bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy 
i bezpieczeństwa pracy8. 

  

                                                        
7 https://zsp9.pl/poznaj-swoje-prawa-pracy/ (na dzień 4.01.2021) 
8 https://zsp9.pl/poznaj-swoje-prawa-pracy-2/  (na dzień 4.01.2021) 
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Współpraca z uczniami to dawanie im samodzielności, wspieranie 
inicjatyw i kształtowanie odpowiedzialności. To sprawia, że w trakcie 
spotkań z uczniami Pani dyrektor Henryka Michalska odwołuje się do nich, 
czeka na ich pomysły, mobilizuje do zaangażowania we wspólne działanie. 
I tak rodzą się projekty. 

Zdjęcie 7. Podziękowanie za działania charytatywne uczniów. 

Na przykład, uczniowie wymyślili zbieranie karmy dla zwierząt ze 
schroniska9. Albo wymyślili utworzenie w szkole „przytuliska książek” – 
takiego kącika, gdzie można książkę zostawić dla innych, skąd można ją 
sobie wziąć. 

O innych pomysłach możemy dowiedzieć się na stronie: 
https://zsp9.pl/category/wydarzenia/. 

Na podkreślenie i uznanie zasługują wszystkie działania Pani Dyrektor, 
które pozwoliły w szkole kształcącej zawodowo realizować projekt 
                                                        
9 https://zsp9.pl/wkrec-sie-w-pomaganie/ 
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adresowany do uczniów o artystycznych zdolnościach. Organizacja 
Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych jest 
wyrazem jej holistycznego podejścia do edukacji, jest podkreśleniem 
znaczenia rozwoju artystycznego uczniów dla osiągnięć w pozostałych 
sferach życia człowieka, tzn. podkreśleniem ważności dla rozwoju 
intelektualnego, emocjonalnego, duchowego. 

W ostatnich zmaganiach konkursowych (w 24 edycji) wzięło udział 111 
uczniów z 32 szkół zawodowych z naszego miasta i województwa 
łódzkiego. W projekt zaangażowanych było 47 nauczycieli, artystycznych 
opiekunów młodzieży. 

W kierowanej przez Panią Henrykę Michalską szkole, sukcesy uczniów, ale 
także powodzenie i zainteresowanie kształceniem w niej bierze się ze 
wspólnego myślenia całej społeczności szkolnej: 

Cyt. „Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, 
nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał, nie żeby go wszystko trochę 
obchodziło, ale żeby go coś naprawdę zajmowało.”10 

Janusz Korczak 

  

                                                        
10 https://swiadomaedukacja.pl/najlepsze-cytaty-janusza-korczaka/ (na dzień 4.01.2021) 
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OSIĄGNIĘCIA11 

Zdjęcie 8. Pani Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi. 

Na przestrzeni wielu lat pani Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół 
Politechnicznych w Łodzi, była uhonorowana wieloma odznaczeniami 
i nagrodami w uznaniu jej zasług dla rozwoju edukacji, rozwoju 
współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem szkoły, rozwoju szkoły, 
uczniów i nauczycieli, a także za dzielenie się doświadczeniem w ramach 
edukacji dorosłych. 

Medale: Medal „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej" (2016), Medal prof. Eugeniusza Jezierskiego za zasługi na rzecz 
SEP (2015), Medal Pro Patria (2013), Srebrny Krzyż Zasługi (2010), Medal 
Komisji Edukacji Narodowej (2009), Medal Pro Memoria (2007). 

Nagrody: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (2019), Nagroda 
Prezydenta Miasta Łodzi (2017), Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi (2012), 
Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty (2010), Nagroda Prezydenta Miasta 
Łodzi (2006). 

Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi, 
znajduje się w gronie osób wyróżnionych tytułami i certyfikatami, 
                                                        
11 https://zsp9.pl/xxxiii-podsumowanie-ruchu-innowacyjnego-edukacji/ 
Zdjęcie: Ewa Marczewska 
11Zdjęcia: https://zsp9.pl/xxxii-podsumowanie-ruchu-innowacyjnego-edukacji/ 
http://wckp.lodz.pl/podsumowanie 
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w uznaniu jej kreatywnego działania, przyjaznego budowania relacji, 
efektywnego zarządzania szkołą, holistycznego patrzenia na rozwój 
kompetencji uczniów oraz tworzenia im możliwości do rozwijania swoich 
pasji i talentów. 

 
Zdjęcie 9. Pani Henryka Michalska uhonorowana certyfikatem. 

Pani Dyrektor Henryce Michalskiej certyfikaty i tytuły nadało Łódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w trakcie 
Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.  
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Zdjęcie 10. Dyrektorzy Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej podczas 
Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji (od lewej: Andrzej Żelazko, Dorota 
Stefaniak, Henryka Michalska) 

Podczas kolejnych edycji Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 
w Edukacji, za innowacyjne podejście do kształcenia zawodowego. 
opracowywanie i wdrażanie wartościowych rozwiązań edukacyjnych, 
otrzymała tytuły i certyfikaty: 

Homo Creator (2020), Promotor Rozwoju Edukacji (2019), Afirmator 
Ruchu Innowacyjnego (2018), Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły 
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Zawodowej (2017), Kreator Kompetencji Zawodowych (2015), Lider 
w Edukacji (2014), Kreator Innowacji (2013), Kreator Kompetencji 
Społecznych (2012), Nauczyciel Innowator (2007). 

Tytuły i certyfikaty przyznano także szkole, którą ona kieruje. Są to: Lider 
Szkolnego Doradztwa Zawodowego (2018), Multiinnowator (2016), Lider 
w Edukacji (2015), Organizator Procesów Innowacyjnych (2011), 
Organizacja i Wprowadzenie Zmian Innowacyjnych w Szkolnym Systemie 
Edukacji (2010), Organizacja Innowacyjna (2009), Szkoła Przedsiębiorcza 
(2006). 

 
Obraz pochodzi ze strony Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi (https://zsp9.pl/) 
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W tym roku szkoła obchodzić będzie 75-lecie szkoły. Rok szkolny 
2021/2022 ogłoszono rokiem jubileuszowym (więcej informacji - Katalog 
dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 34. J.Jezierna). 

Pani Henryka Michalska zarządza szkołą od roku szkolnego 2002/2003 do 
dzisiaj i jest najdłużej urzędującym dyrektorem szkoły. 

Opracowanie i rekomendacja: Grażyna Adamiec, Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Zdjęcia: Sylwester Paczesny, Dorota Serwik-Porowska, Ewa Marczewska, 
ze zbiorów archiwum Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi oraz zbiorów 
ŁCDNiKP. 
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DOROTA STEFANIAK – SZKOŁA TO HISTORIA, 
TRADYCJA, MIEJSCE, GDZIE RODZĄ SIĘ PASJE 

Dorota Stefaniak jest dyrektorem Zespołu Szkół Edukacji Technicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (poprzednia nazwa Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 20). 

To absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia magisterskie 
na Wydziale Filologicznym na kierunku Filologia Polska oraz studia 
podyplomowe na kierunku Zarządzanie Oświatą, a także Edukacja 
literacka i estetyczna w zreformowanej szkole. Jest nauczycielem 
dyplomowanym z 29-letnim stażem pracy. 

W roku 2012 została wicedyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 20 w Łodzi. Od roku 2014 jest dyrektorem szkoły. 

To co wyróżnia Dorotę Stefaniak jako dyrektora, to zrozumienie potrzeby 
współpracy szkoły z pracodawcami. Dostrzeżenie potrzeb pracodawców 
i powiązanie ich z możliwościami szkoły i potrzebami uczniów oraz 
lokalnego rynku pracy sprawiło, że w ciągu ośmiu lat radykalnie wzrosła 
liczba zawartych umów i porozumień. 

Wartością wyróżniającą szkołę jest aktywność jej dyrektora 
w nawiązywaniu kontaktów z firmami, czego przejawem jest między 
innymi dynamiczny wzrost podpisanych umów partnerskich 
z pracodawcami i Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi oraz 
przyznanych przez instytucje patronatów. Dyrektor szkoły dba o rozwój 
zawodowy nauczycieli oraz uczniów i tworzy przyjazny klimat sprzyjający 
efektywności pracy.12  

                                                        
12 Dobre praktyki. Innowacje w Edukacji nr 23/2018, s.13. 
https://www.wckp.lodz.pl/sites/default/files/gazxeta_23.pdf 
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Zdjęcie: Podczas uroczystości podpisania umowy patronackiej Zespołu Szkół Edukacji 
technicznej z firmą Schindler. 

Jesienią 2017 roku, w swojej wypowiedzi14 zarejestrowanej dla 
czasopisma Dobre praktyki. Innowacje w Edukacji podczas Akademii 
Twórczego Dyrektora Szkoły Dorota Stefaniak powiedziała: chciałabym się 
pochwalić współpracą ze światowym koncernem produkcji i montażu 
urządzeń dźwigowych, firmą Schindler, która została patronem w związku 
z uruchomieniem jedynego w regonie łódzkim (najbliższy jest 
w Warszawie) kierunku kształcenia: technik urządzeń dźwigowych. I mamy 
teraz zajęcia w autentycznych warunkach na budowach, gdzie montuje się 
i zakłada dźwigi - dla uczniów, ale także dla nauczycieli, którzy w ubiegłym 
roku szkolili się w Warszawie, a w tym roku w Łodzi. Powiem także, że 
razem ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich uruchomiliśmy małą 
ekoelektrownię. 

                                                        
13 http://www.warecka.edu.pl/ 
1414 Dobre praktyki. Innowacje w Edukacji nr 20/2017, s.8. 
https://www.wckp.lodz.pl/sites/default/files/gazeta20.pdf 
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Pomimo pandemii, stosując się do narzuconych reżimów w zakresie 
funkcjonowania szkół, jak i ludzi, aktywność i nieustępliwość dyrektora 
szkoły, pani Doroty Stefaniak doprowadziła do rozpoczęcia współpracy 
z firmą IMMERGAS.15  

 
Zdjęcie: Nawiązanie współpracy między Zespołem Szkół Edukacji Technicznej i firmą 
Immergas. 

W dniu 15 grudnia 2020 firma Immergas przekazała na potrzeby szkoły 
11 komputerów i pompę ciepła. Cały sprzęt będzie służyć uczniom 
w pracowni OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Nową pracownią 
opiekować się będzie Monika Kasprzak, nauczycielka której 
zaangażowanie i praca przyczyniły się do tworzenia kolejnej, nowoczesnej, 
szkolnej pracowni, która służyć będzie do kształcenia techników urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej. Przekazany sprzęt i list intencyjny, 
stał się początkiem dobrej współpracy Szkoły i firmy Immergas. 

Wysiłek dyrekcji szkoły i nauczycieli włożony w budowanie trwałych 
powiązań z pracodawcami dostrzegło i doceniło jury Ogólnopolskiego 
                                                        
15 http://warecka.edu.pl/content/wsp%C3%B3%C5%82praca-z-firm%C4%85-immergas 
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Konkursu „Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły”, 
organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.16 
Dyrektor Szkoły Dorota Stefaniak odebrała w Warszawie z rąk 
przedstawicielki MEN w dniu 6 lutego 2020, dwa wyróżnienia w konkursie. 

 
Zdjęcie: Kryształowe statuetki przyznane Zespołowi Szkół Edukacji Technicznej. 

W obszarze elektryczno-elektronicznym i teleinformatycznym wraz z firmą 
F&F Filipowski zdobyto II miejsce (wyróżnienie), a w obszarze 
mechanicznym razem z UDT Oddział Łódź III miejsce (wyróżnienie). 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele pracodawców, panowie: 
Dariusz Kwiatkowski z Urzędu Dozoru Technicznego i Marcin Pryca z firmy 
F&F. W konkursie przedstawiono całe spektrum działań, które 

                                                        
16 http://warecka.edu.pl/content/wyr%C3%B3%C5%BCnienie-w-konkursie-szko%C5%82a-dla-
pracodawc%C3%B3w-pracodawcy-dla-szko%C5%82y (na dzień 18.01.2021) 
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podejmowane są z partnerami i patronami, aby kształcenie zawodowe 
w szkole stało na najwyższym poziomie. 

  

 
Zdjęcie: Odebranie nagrody przyznanej w konkursie „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla 
szkoły”. 
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Potwierdzeniem trwałości działania dyrekcji szkoły i nauczycieli w zakresie 
organizowania współpracy z pracodawcami jest zwycięstwo w kolejnej, 
VII edycji Ogólnopolskim Konkursu „Szkoła dla pracodawców – 
pracodawcy dla szkoły”.17 W listopadzie 2020 roku w obszarze 
„Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane” szkoła została 
laureatem. Sukces osiągnięto tym razem z firmą Galmet - długoletnim 
patronem szkoły. 

Pani Dyrektor, nie tylko 
upowszechnia dokonania 
szkoły w zakresie 
organizacji współpracy 
z firmami poprzez 
przystępowanie do 
konkursów, ale prezentuje 
zdobyte doświadczenie 
podczas każdego 
spotkania członków 
Akademii Twórczego 
Dyrektora Szkoły (zdjęcie), 

a także w trakcie konferencji branżowych w Łódzkim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. O znaczeniu 
współpracy z pracodawcami napisała w artykułach „Kształcić dla 
pracodawców i potrzeb rynku pracy” oraz „ZSP 20 – jesteśmy szkołą 
dobrych zawodów.18  

W 2019 roku ponad 200 uczniów z 13 łódzkich szkół podstawowych 
uczestniczyło w zajęciach otwartych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 20 – stwierdziła dyrektor Dorota Stefaniak, zauważając na marginesie, 
że opiekujący się nimi nauczyciele mieli z reguły wyobrażenie 

                                                        
17 https://www.ore.edu.pl/2020/11/ogloszenie-wynikow-konkursu-szkola-dla-pracodawcow-%E2%94%80-
pracodawcy-dla-szkoly-%E2%94%80-vii-edycja/ (na dzień 18.01.2021) 
1818 Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 20/2018 s.85-88. 
https://www.wckp.lodz.pl/sites/default/files/Katalog%20Dobrych%20Praktyk%20zesz.%2020.pdf 
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o „zawodówce” sprzed lat i byli zaskoczeni nowoczesnością pracowni, 
służących w tej chwili kształceniu zawodowemu.19 

20 

Zdjęcie: Wystąpienie Pani Dyrektor Doroty Stefaniak podczas apelu szkolnego. 

Ważnym aspektem jej działania jest wrażliwość na potrzeby nauczycieli 
i tworzenie im warunków do rozwijania skrzydeł.21 Zgoda na 
samodzielność nauczycieli, zaufanie w ich pomysły i oczekiwanie 
odpowiedzialności za realizację sprawiło, że nowych projektów, pracowni, 
partnerów szkoły jest coraz więcej. 

W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest także współpraca z instytucjami 
naukowymi.22 W tym celu podpisano patronaty. Patronat naukowy nad 
szkołą sprawują: Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej; Wydział 
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, 
Łódzki Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich; Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich; Naczelna Organizacja 
                                                        
19 Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji nr 25/2019. s.10 
20 Finał konkursu o Piłsudskim marzec 2017 
21 Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji nr 20/2017 s.9 
22 Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 20.  ŁCDNiKP. 2018. S.87 
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Techniczna. Pracownicy naukowi organizują w sposób ciągły kilka razy 
w roku szkolnym kursy i szkolenia cieszące się bardzo dużym 
powodzeniem wśród naszych uczniów. 

Pani Dorota Stefaniak uważa, że szkoła to przede wszystkim ludzie, 
uczniowie i nauczyciele, którzy wzajemnie się inspirują, wspólnie działają 
i podejmują się nowych wyzwań. W Zespole Szkół Edukacji Technicznej 
w Łodzi pracuje wielu nauczycieli, pasjonatów, którzy potrafią swoją 
osobowością, talentem skupić wokół siebie młodych ludzi; zachęcić ich do 
działania, twórczej pracy, a wspólnie stworzyć wiele ciekawych i cennych 
inicjatyw. Docenia to, że nauczyciele Zespołu Szkół Edukacji Technicznej 
w Łodzi nie ograniczają swojej pracy tylko do dydaktyki, lecz działają na 
wielu polach, którymi są wspólne realizowanie projektów, działania na 
rzecz innych ludzi, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciele, Ci 
najbardziej kreatywni i zaangażowani, pozwalają swoim uczniom 
odkrywać swoje zainteresowania i pasje. Są ich mentorami: 
wspierającymi, dzielącymi się doświadczeniem i wiedzą.23 

OSIĄGNIĘCIA 

Na przestrzeni wielu lat pani Dorota Stefaniak, dyrektor Zespołu Szkół 
Edukacji Technicznej w Łodzi, była uhonorowana wieloma odznaczeniami 
i nagrodami w uznaniu jej zasług dla rozwoju edukacji z uwzględnieniem 
potrzeb uczniów, nauczycieli i szkoły, poszanowania tradycji i budowania 
silnych więzi międzypokoleniowych oraz kształtowania postaw 
patriotycznych. 

Otrzymała: 

Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi (2018), (2014), 

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków (2017). 

                                                        
23 Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 4. s.7 
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Zdjęcie: Pani Dyrektor Dorota Stefaniak wśród członków Związku Sybiraków. 

24 
Zdjęcie: Dyrektorzy szkół uhonorowani certyfikatami podczas gali Podsumowania Ruchu 
Innowacyjnego w Edukacji (pierwsza z prawej Dorota Stefaniak). 

                                                        
24 XXX Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 
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Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
wyróżniło tytułami i certyfikatami Dorotę Stefaniak, dyrektor Zespołu 
Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi, w uznaniu jej działań na rzecz 
tworzenia uczniom możliwości i warunków do rozwijania swoich pasji 
i talentów.  

Podczas Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, za innowacyjne 
przekształcanie szkoły z wykorzystaniem coraz szerszego kręgu partnerów, 
otrzymała tytuły i certyfikaty:  

- Promotor Rozwoju Edukacji (2019), 
- Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej (2018), 
- Kreator Innowacji (2015). 

Tytuły i certyfikaty przyznano także szkole, którą kieruje. Były to:  

- Kreator Kompetencji Zawodowych (2015), 
- Organizator Procesów Innowacyjnych (2011). 

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi w roku 2019 przyznała 
pani Dorocie Stefaniak Certyfikat Dyrektora wspierającego kreatywność 
i przedsiębiorczość wśród uczniów i nauczycieli. 

 

Opracowanie i rekomendacja: Grażyna Adamiec, Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Zdjęcia: z zasobów szkoły. 
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EWA TOMASZEWSKA – MODA, KREACJA 
I PROMOCJA TO JEJ WIZYTÓWKA 

Pani Ewa Tomaszewska jest nauczycielką kształcenia zawodowego branży 
przemysłu mody. Pracuje w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, 
ul. Naruszewicza 35. Moda, kreacja i promocja szkoły to jej wizytówka. 

 

Zdjęcie: Pani Ewa Tomaszewska w roli nauczyciela, wspiera uczniów w przygotowaniach do 
pokazów. 

Pani Ewa Tomaszewska uczy przedmiotów zawodowych, a dodatkowo 
od 2002 roku pełni funkcję koordynatora działań promocyjnych szkołę. 

Na postawione pytanie: 

Jak promować zawód technik przemysłu mody? Jak zrobić to atrakcyjnie 
i docierać do jak najszerszej publiczności? 
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Odpowiada: 

Najlepszym pomysłem jest pokazywanie efektów pracy uczniów szkoły, 
czyli zaprojektowanych i uszytych wyrobów: sukienek, spodni, bluzek, 
kurtek ….  

Najlepiej prezentować efekty pracy uczniów na żywo, czyli na mini 
pokazach mody, z uczniami jako modelami. 

Pani Ewa Tomaszewska jest pomysłodawczynią i organizatorem tych 
działań. 

Szkolne Koło Modelek to jej autorski projekt, realizowany od kilkunastu 
lat. Każdego roku we wrześniu wśród uczniów klas pierwszych 
przeprowadza casting na modelki i modeli, rozpoczyna przygotowywania 
do ich publicznych wystąpień. W pracy z zespołem stosuje metodę 
tutoringu rówieśniczego, „narybek modelek i modeli”, ćwiczy pod okiem 
opiekuna ale korzysta z doświadczeń starszych koleżanek i kolegów. 

 

Zdjęcie: Pokaz mody. 

Pierwszy pokaz każdego roku odbywa się tradycyjnie w szkole podczas 
Mikołajek, wtedy świeżo upieczeni: modelki i modele prezentują nabyte 
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umiejętności: poruszania się po wybiegu, szybkiego przebierania się, 
przyzwyczajają się do publicznego pokazywania. 

 

Zdjęcie: Podczas każdej prezentacji czuwa nad swoimi podopiecznymi. 
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Z inicjatywy Pani Ewy Tomaszewskiej uczniowie szkoły projektują 
i realizują autorskie projekty kolekcji będące zwieńczeniem cyklu 
kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody. 

 

Zdjęcie: Pani Ewa Tomaszewska z uczennicami w trakcie przygotowywania się do pokazu. 

Prezentowanie autorskich kolekcji odbywa się nie tylko szkole. Pokazy 
efektów pracy uczniów są jednym z głównych elementów promocji szkoły 
podczas: Dni Otwartych szkoły, Targów Edukacyjnych. Uświetniają 
również wiele konferencji dotyczących tematyki edukacji dla przemysłu 
mody: np.: w organizowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego konferencjach dotyczących 
przemysłu mody, Festiwalach Zawodów, Dniach Otwartych Doradztwa 
Zawodowego. 
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Ta działalność integruje uczniów wszystkich kierunków kształcenia 
w szkole. Obsługą medialną pokazów i działań promocyjnych zajmują się 
technicy fotografii oraz technicy grafiki i poligrafii cyfrowej. W ten sposób 
doskonalą swoje umiejętności praktyczne. 

 

Na zaznaczenie zasługuje współpraca z instytucjami i organizacjami 
otoczenia. Pani Ewa Tomaszewska ściśle współdziała z Łódzkim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, bierze udział 
w szkoleniach, warsztatach, uczestniczy w pracach zespołu metodycznego 
prowadzonego przez konsultanta Maję Michalak. 

Wraz z uczniami bierze udział w konferencjach organizowanych w Łódzkim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Jako wyraz uznania za swoją działalność uzyskała tytuł i certyfikat 
„Nauczyciel innowator” przyznawany przez Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Pani Ewa Tomaszewska współpracuje z Wydziałem Technologii 
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej na wielu 
płaszczyznach, co zaowocowało między innymi objęciem szkoły 
patronatem. 

Jednym z jej działań w tym obszarze jest przygotowywanie uczniów do 
udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności z Zakresu 
Projektowania i Wytwarzania Odzieży objętej patronatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej a organizowanej przez Wydział Technologii 
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. 

W ramach przygotowań prowadzi konsultacje z uczniami przystępującymi 
do Olimpiady. Wspólnie z zespołem nauczycieli przeprowadza eliminacje 
szkolne. Uczniowie odnoszą sukcesy, w ubiegłym roku szkolnym na 21 
osób które przeszły do finału, 7 pierwszych miejsc zajęły uczennice 
z Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, tym samym zostały zwolnione są 
z części pisemnej egzaminu zawodowego. 
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Pod jej kierunkiem uczniowie przygotowują się do udziału w cyklicznym 
Ogólnopolskim Seminarium Studenckim TEXTIL „Young Fashion Design” 
organizowanym przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa 
Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, gdzie mają możliwość zaprezentowania 
swoich projektów oraz zapoznania się z potencjałem i ofertą Wydziału. 
Warto podkreślić, że uczniowie biorący udział w Seminarium Textil za 
swoje prezentacje rokrocznie zdobywają nagrody i wyróżnienia. 



KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 38 

Od 2002 roku współpracuje z Radą Osiedla Chojny - Dąbrowa, uczestniczy 
z uczniami w przygotowywaniu imprez np. z okazji DNIA DZIECKA. 
Uświetnia je między innymi pokazami mody wyrobów uszytych przez 
uczniów szkoły. Efekty tych działań to między innymi promowanie szkoły 
w środowisku lokalnym. 

Od 2008 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich, 
między innymi uczestniczy z uczniami w obchodach „DNIACH 
WŁÓKNIARZA”. W 2008 roku uczniowie uszyli frak „Reymonta” na 
maszynie z poprzedniego stulecia, który zaprezentowano podczas 
obchodów wraz z ekspozycją reklamująca ofertę edukacyjną szkoły. 
W kolejnych latach realizowane były różne działania, np. warsztaty pod 
hasłem „UBIERAMY MANEKINY” lub uświetnienie części artystycznej 
obchodów przez pokazy mody uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody 
w Łodzi. 

 

Zdjęcie: Przygotowania do pokazów kolekcji uczniowskich. 

Podczas kolejnych obchodów Dnia Włókniarza organizowanych przez 
Stowarzyszanie Włókienników Polskich uczniowie szkoły uświetniali 
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uroczystość pokazałem kolekcji uczniowskich, pod kierunkiem Pani Ewy 
Tomaszewskiej. 

 

Zdjęcie: Pokazy kolekcji uczniowskich. 

Od 2008 roku współpracuje ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Mody 
Lewiatan. Bierze czynny udział w corocznych seminariach pt. „Szwalnia 
tylko dla profesjonalistów”, na które wraz z uczniami przygotowuje 
ekspozycje w formie ubranych manekinów prezentujących prace uczniów. 
Ponadto, uczniowie uczestniczą w obsłudze konferencji wspomagając 
organizatorów. Udział w Seminarium „Szwalnia …” to dla uczniów 
możliwość zapoznania się z nowoczesnymi maszynami i urządzeniami 
w przemyśle odzieżowym, nawiązania kontaktów z pracodawcami 
z branży.  

Pod kierunkiem Pani Ewy Tomaszewskiej uczniowie angażują się w wiele 
akcji charytatywnych, między innymi biorą udział w:  

- Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prezentując pokazy 
mody, uatrakcyjniają ten wyjątkowy dzień i inspirują do 
finansowego wspierania akcji; 
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- Obchodach Dni Rodziny w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, 
gdzie prezentują pokaz mody dla najmłodszych pacjentów szpitala 
i ich rodzin. 

Uczniowie szkoły mówią: „Moda jest wokół nas”. 

Poprzez realizację projektów np.: „Od projektu kolekcji do pokazu mody”, 
„Obsługa pokazów mody poprzez fotografowanie, filmowanie”, jesteśmy 
przygotowani do wkroczenia na rynek pracy i realizacji swoich pomysłów. 

Pani Ewa Tomaszewska od 2006 roku realizuje w szkole, we współpracy 
z Państwową Inspekcją Pracy, program edukacyjny „Kultura 
Bezpieczeństwa”, którego celem jest promowanie idei bezpiecznej pracy 
jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie 
świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie 
poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących 
zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy. Udaje się 
jej zachęcić do pracy w programie innych nauczycieli. 

Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklicznie organizowanego 
konkursu plastycznego dotyczącego mody, skierowanego do uczniów 
wszystkich typów szkół. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Każdy kolejny konkurs ma temat przewodni, np. „Moda w szkole i na 
wybiegu", „Świat mody i fotografii", „Polscy projektanci ostatniego 
stulecia”. Uczestnicy konkursu mają możliwość zaprezentowania swoich 
talentów oraz zapoznać się ze szkołą i jej ofertą edukacyjną podczas 
uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień. 

Pani Ewa Tomaszewska monitoruje kariery swoich absolwentów, zaprasza 
ich do współpracy, a także uczestniczy wraz uczniami w wydarzeniach 
modowych przez nich organizowanych.  

Jako nauczyciel – wychowawca uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody 
w Łodzi – przygotowuje ich do przyszłej pracy zawodowej i aktywności 
w życiu społecznym, tworzy warunki do rozwoju zainteresowań. Cechuje ją 
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duża empatia w kontaktach z uczniami, którzy zawsze mogą liczyć na 
emocjonalne wsparcie. 

Opracowanie i rekomendacja: Maria Michalak, Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

Zdjęcia: z zasobów archiwum Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi. 
 


